
 Definitivamente a Nova Economia est á deixando todo 
mundo atordoado. De  taxistas  contra o Uber a  
operadoras de celular contra o Whatsapp, f ica claro que 
quem deitou em berço espl êndido achando que seu 
feudo estava garantido, teve que repensar sua posiç ão e 
agir.   

Agir nesses casos significa pressionar o governo para 
manter intactas concess ões que e scolheram não evoluir, 
desdenhar do consumidor e colocar o  Brasi l  na 
vanguarda do atraso.  Essa mentalidade contra 
iniciativas desruptivas vem sendo adotada at é por  
estudantes,  os mesmos que  s ão beneficiados por  
tecnologias que tornam a vida mais barata,  que os 
mantém conectados com os coleg as e faci l itam o acesso 
à educaç ão.  

Vivemos tempos estranhos,  mas é exatamente nesses 
momentos que a sociedade tem a oportunidade de 
quebrar corrent es e barreiras hist óricas e avançar.   

  ----------------------------------------------- ------------------ 

Para comentários,  crít icas e sugestões de pauta entre 
em contato conosco pelo email  abaixo.  
contato@panora.com.br .  

 

Ed. 07 - setembro 2015 
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ASSINATURA E ON-DEMAND – 

VELHOS MODELOS, NOVOS 

NEGÓCIOS 

ANDAR PRA QUÊ? 

RECARREGANDO CARROS 

ELÉTRICOS EM MOVIMENTO 

SINDICALISMO ESTUDANTIL E 

AUTOPIRATARIA EDUCACIONAL 

ENERGIA SOLAR EM TRÊS 

INCIATIVAS PELO MUNDO, 

INCLUSIVE NO BRASIL 

DR. CONSULTA CHEGA ONDE NEM O 

ESTADO NEM OS PLANOS DE SAÚDE 

ALCANÇAM 

MONOPÓLIOS ARCAICOS SE UNEM 

CONTRA A NOVA ECONOMIA E 

CONTRA O CONSUMIDOR 

O SÉCULO XX AINDA NÃO 

TERMINOU PARA AS OPERADORAS 

DE CELULAR 

TECNOLOGIA CRIOU MAIS 

EMPREGOS DO QUE DESTRUIU EM 

140 ANOS 

ITAÚ VAI FECHAR 50% DAS 

AGÊNCIAS PARA CRESCER E 

ATENDER MELHOR PELO DIGITAL 

MAIS BARATO E MAIS RÁPIDO, 

EMPRÉSTIMOS P2P AJUDAM A 

ECONOMIA LONGE DE BANCOS E 

GOVERNO 

SALÁRIO MÍNIMO "ALTO" GERA 

DESEMPREGO 

 

Assinatura e on-
demand – velhos 
modelos, novos 
negócios 

Novos Negócios 

Dois dos modelos comercias mais 

usados na nova economia, há 

bastante tempo para falar a 

verdade, são as assinaturas 

recorrentes com renovação 

automática e as vendas on-

demand. A economia é nova, mas 

os modelos que ela usa são bem 

antigos. 

Assinaturas têm dois tipos 

principais: Assinaturas tipo all-you-

can-xxx são aquelas nas quais o 

cliente pode usufruir de um 

produto ou serviço sem nenhum, 

ou praticamente nenhum tipo de 

limite. Como um buffet de 

restaurante onde por um preço fixo 

você pode comer quanto aguentar. 

PANORA 

Edição 07 - setembro 2015 
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Já as assinaturas periódicas 

garantem o fornecimento de um 

determinado produto ou acesso a 

um serviço de forma recorrente e 

sem a necessidade de pedir/pagar 

por ele cada vez que usa/compra. 

Assinatura de jornais ou revistas é 

o exemplo mais clássico. 

On-demand é ainda mais simples. 

Usou, pagou. Pediu, levou. Vendeu 

e entregou, recebeu. É o velho 

comércio de produtos e serviços 

que não vai nunca deixar de existir 

mas, como tudo, está sofrendo 

adaptações e refinamentos 

viabilizados pelas novas 

tecnologias. Um desses 

refinamentos recentes é a 

gratificação instantânea, quando o 

consumidor demanda um produto 

ou serviço que lhe é imediatamente 

entregue e cobrado, sem 

necessidade de deslocamento ou 

mesmo de tirar a carteira do bolso 

para pagar. Um exemplo já 

difundido disso é o acesso a 

programas e filmes na TV a cabo 

quando você quiser, sem levantar 

do sofá, ao clique de um botão no 

controle remoto. Mas há exemplos 

não só no mundo digital. 

 

Esse último, aliás, é um bom 

exemplo de mistura dos dois 

modelos, assinatura e on-demand, 

pois para ter acesso ao último, você 

precisa pagar mensalmente pelo 

primeiro. 

Evidentemente nenhum dos dois 

modelos são exatamente novos. A 

novidade é como eles têm sido 

usados na nova economia. 

Em geral, produtos e serviços 

vendidos sob forma de assinaturas 

fixas só são viáveis quando os 

custos envolvidos não aumentam 

muito com o uso, como no caso 

dos pacotes de TV a cabo, ou 

quando há limites para seu 

consumo como nos planos de 

celular. Mas essas regras que 

parecem básicas têm sido 

ignoradas na nova economia, o que 

vem causando enormes discussões 

e consequentemente profundos 

ajustes nesse modelo. Três 

exemplos recentes no mundo 

digital vêm do Spotify, Amazon e 

Scribd. 

Consumo de música e livros foram 

das coisas que mais mudaram 

ultimamente e que, como vamos 

ver, ainda não encontraram um 

modelo comercial provisoriamente 

definitivo. Do antigo modelo no 

qual o consumidor compra cada 

música ou livro, passamos para 

outro no qual ambos são vendidos 

como serviço, quando o usuário 

tem acesso ilimitado mas não mais 

adquire o bem digital. Com o 

Spotify, seus 20 milhões de 

assinantes podem passar o dia 

inteiro ouvindo músicas escolhidas 

por eles pagando uma mensalidade 

fixa independentemente da 

quantidade, artista ou banda. 

Diferente da TV a cabo, não há 

nem mesmo anúncios entre uma 

música e outra. A área cinza desse 

modelo é a remuneração dos 

artistas, editoras, gravadoras e da 

própria plataforma sobre um valor 

fixo que pode ter que cobrir de uma 

única execução até milhares de 

músicas ouvidas pelo assinante no 

mês. As contas parecem não estar 

fechando muito bem para nenhum 

lado exceto o do consumidor. 

Essa também é uma dificuldade em 

plataformas de assinaturas 

ilimitadas de livros digitais como a 

Amazon Unlimited e a Scribd. 

Mesmo com um padrão de 

consumo muito diferente da 

música, livros também têm autores 

e editoras que devem ser 

remunerados cada vez que o leitor 

lê um de seus livros incluídos 

nesses planos de leitura ilimitada 
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que ambas empresas oferecem. 

Enquanto a Amazon recentemente 

alterou a forma de remuneração 

dos autores para conseguir 

equilibrar as contas passando a 

pagar por página efetivamente lida 

e não por livro acessado, a Scribid 

simplesmente retirou da sua oferta 

ilimitada grande parte dos  

romances e da literatura erótica 

que faziam sucesso – isto é, eram 

muito baixados, lidos rapidamente 

e em grandes volumes – e que 

assim geravam custos que o valor 

da assinatura ilimitada não 

conseguia cobrir. É o caso de 

quanto maior o sucesso, maior o 

prejuízo. Nenhum negócio 

consegue sobreviver por muito 

tempo com um modelo desses. 

No lado do on-demand, o que 

aconteceu foi que as novas 

tecnologias, especialmente os 

smartphones, viabilizaram um 

encontro muito mais permanente e 

imediato entre produtos, serviços e 

clientes. Enquanto antigamente o 

consumidor tinha que pegar o 

telefone, discar um número e falar 

com um ser humano, hoje se ele 

deseja que um taxi, uma pizza, um 

encanador ou um anel de 

diamantes apareçam na sua porta 

bastam dois ou três toques na tela 

do seu smartphone. 

Inúmeros novos negócios foram 

criados em cima desse velho 

modelo que está sendo atualizado 

de acordo com o feedback dos 

usuários em todas as etapas da 

cadeia. A indústria do novo on-

demand não está só criando novas 

empresas e novos empregos mas 

também mudando para sempre as 

relações de trabalho e carreiras 

profissionais. 

Talvez o melhor dos mundos para 

empresas e consumidores seja 

mesmo uma mistura de assinatura, 

para produtos de uso/consumo 

recorrente, e on-demand, para os 

extras ou para aquilo que uma 

assinatura simples não consegue 

cobrir, que tem seu custo 

diretamente ligado ao consumo. 

Mas dependendo do negócios há 

assinaturas que se pagam mesmo 

com um aumento direto no custo. 

A Amazon, rainha no e-commerce 

e na análise de padrões de 

consumo, já dominou esse 

paradoxo há bastante tempo 

quando lançou seu Amazon Prime, 

que entre outros serviços oferece 

frete grátis para quase todos os 

produtos no site mediante o 

pagamento de uma taxa única 

anual de US$ 99. Com base em 

profundos estudos de 

comportamento do consumidor ela 

sabe que sem cobrar o frete no 

fechamento da compra seu 

consumidor Prime vai comprar 

mais, quase o dobro do cliente 

comum, e assim acabar 

compensando a diferença. 

Mas a Amazon não para de inovar. 

Ela acaba de misturar todos esse 

modelos comercias num pequeno 

aparelho do tamanho de uma caixa 

de fósforos com um botão que ao 

ser pressionado faz o pedido de um 

produto pre-programado na 

quantidade definida e entrega na 

casa do cliente sem nem mesmo 

ele ter que abrir o computador ou a 

carteira. Perfeito para produtos de 

consumo contínuo como fraldas, 

material de limpeza, café, etc., o 

Amazon Dash só está disponível 

nos EUA e para clientes Prime, 

claro. Com ele a Amazon além de 

derreter qualquer barreira entre 

on-line e off-line, pretende fazer a 

vida do cliente mais fácil e ganhar 

mais dinheiro com vendas 

recorrentes mesmo quebrando 

alguns dogmas do e-commerce 
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como fazer o cliente entrar no seu 

site para ver outras ofertas.  

Já a gigante Microsoft reviu 

conceitos há muito tidos como 

consolidados na empresa e em um 

movimento considerado 

inesperado por muitos analistas 

mas ao menos tempo visto como 

inevitável para competir no 

mercado, passou a vender o pacote 

Office como um serviço e não mais 

apenas como um produto de 

prateleira. Com assinaturas a partir 

de R$ 21,00 por mês o usuário tem 

acesso a todos os softwares do 

pacote, garante a atualização dos 

mesmos e tem acesso a outros 

serviços na nuvem. 

Usar velhos modelos comerciais de 

uma nova maneira mostra que não 

é necessário se reinventar 

completamente, mas é muito 

necessário romper dogmas e pré-

conceitos longamente 

estabelecidos para sobreviver 

nessa nova economia. Negócios 

continuam tendo que se adaptar a 

um mercado cada vez mais 

mutante que hoje é validado por 

uma cadeia crescente de 

stakeholders e que na qual o 

consumidor tem cada vez mais 

poder. Isso sim é novidade. 

 

Andar pra quê? 

Tecnologia 

A gente aqui já viu que o futuro vai 

ser urbano e que isso implica criar 

uma série de soluções para o 

transporte público. Táxis 

autônomos, ônibus elétricos, 

compartilhamento de vagas, 

bicicletas de aluguel, todas essas 

são propostas que se integram e 

pretendem resolver o problema do 

transporte de massa. 

Mas e o transporte individual? E 

aquele último quilômetro até 

nossas casas ou escritórios? A 

gente vai ter que caminhar? Sério? 

Se depender da Cocoa Motors, não 

necessariamente. 

 

Do tamanho de um laptop e com 

um design bem cara da Apple, o 

WalkCar pesa entre 2kg e 3kg, 

suporta pessoas de até 120kg e sua 

bateria tem autonomia de até 

10km. Para fazê-lo funcionar basta 

subir nele que responde ao 

movimento do corpo para fazer as 

curvas. Quando estiver  no 

mercado deve ser vendido por 

aproximadamente US$ 800. 

 

 

Recarregando carros 
elétricos em 
movimento 

Sustentabilidade 

Dois dos grandes problemas a 

serem resolvidos para os carros 

elétricos se tornarem a primeira 

escolha de quem vai comprar um 

carro novo são o custo, 

basicamente o da bateria, e a 

autonomia do veículo que hoje 

anda em torno de apenas 140 

quilômetros por carga. A distância 

é suficiente para o uso urbano 

diário mas está longe de viabilizar 

passeios mais longos o que acaba 

inibindo potenciais compradores, 

claro. 

A diminuição do preço das baterias 

é uma questão técnica. Já caiu 

muito nos últimos anos e vai cair 

mais nos próximos com o aumento 

do volume fabricado. Mas a 

autonomia das baterias, inclusive a 

do seu celular, não evoluiu tanto. 

http://www.cocoamotors.com/


PANORA – Setembro 2015                                                                                                                                                                                                                                                                       

panora.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6 
 

Por isso as propostas para diminuir 

esse problema passam por formas 

de recarregar baterias mais 

rapidamente. Para os carros isso é 

fundamental. 

Ao contrário do Brasil, que entende 

não ser a hora de incentivar o uso 

de energias alternativas, o governo 

Inglês investe no futuro e numa 

solução que pode ajudar a adoção 

de veículos elétricos por quem viaja 

pelas rodovias do país. 

Recarregando a bateria do carro 

em movimento 

O projeto que entra em testes 

ainda em 2015, possui linhas 

eletrificadas sob o asfalto das 

estradas que transmitem a 

eletricidade pelo ar para um 

receptor localizado no veículo. 

Uma tecnologia similar a usada 

pela Ikea nos seus móveis que 

recarregam celulares. 

O sistema é limpo e seguro e pode 

ser o pulo do gato para resolver o 

problema de autonomia dos 

veículos elétricos. Para ficar melhor 

só se ele funcionasse em conjunto 

com os painéis solares que geram 

energia usado em ciclovias na 

Holanda. 

Tudo dando certo poderemos ter 

não só estradas gerando energia, 

mas transmitindo essa energia para 

os carros que trafegam nela. E que 

em breve serão autônomos :). 

 

Sindicalismo 
estudantil e 
autopirataria 
educacional 

Educação 

Meses atrás, durante uma greve de 

professores no Rio de Janeiro, um 

cartaz na grade do Colégio Pedro II, 

uma das melhores escolas públicas 

do estado, me chamou muito a 

atenção. Ele pedia por "menos 

empresários e mais educação"  

como se fossem coisas 

excludentes, como se os dois não 

pudessem co-existir, como se não 

fossem os empresários 
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responsáveis pela educação de 

uma enorme parcela da população. 

Dias atrás outra imagem me 

chamou novamente a atenção. 

Numa das inúmeras manifestações 

que vêm acontecendo contra e a 

favor do governo, a presidente da 

UNE usava uma camiseta dizendo 

"Fim das disciplinas online" como 

se o ensino online não fosse hoje 

responsável por viabilizar o acesso 

à educação a uma enorme parcela 

da população, com o fortes 

investimentos privados dos 

empresários execrados no cartaz 

anterior. 

A camiseta não propõe, e a UNE 

muito menos, como seria possível 

colocar em salas de aula a 

quantidade de gente que assiste 

aulas online pelo Brasil. 

A jovem mostra uma total 

desconexão com a realidade e com 

as necessidades da educação 

brasileira que a tecnologia pode 

muito bem ajudar a resolver. 

Mas o que já é ruim, sempre pode 

piorar. 

Depois de analisarem os resultados 

do ENEM 2014, repórteres 

descobriram que escolas que "não 

existem" ocupam 80% dos 

primeiros lugares do exame 

nacional. Essas escolas foram 

criadas há muito pouco tempo, 

têm no máximo sessenta alunos 

escolhidos entre os que mais 

pontuam em exames internos de 

uma grande escola com o mesmo 

nome mas diferente CNPJ. 

Esses melhores alunos são então 

transferidos para uma nova 

entidade que muitas vezes tem o 

mesmo endereço da escola 

principal e é a que aparece na 

inscrição e nos resultados do 

ENEM. Isso é feito para que na sua 

propaganda essas escolas possam 

dizer que foram as primeiras no 

ENEM e/ou para vender seus 

sistemas de ensino a outras 

instituições. Resumindo, eles 

piratearam a própria marca para 

venderem mais. 

LEIA A REPORTAGEM NO ESTADÃO. 

Vamos combinar que com 

empresários, governos, estudantes 

e sindicalistas estudantis desse 

quilate, fica difícil construir o novo 

modelo educacional tão necessário 

para o nosso país, certo? 

Do governo e sindicatos estudantis 

pouco podemos esperar, ambos 

estão mais preocupados em 

politizar e ideologizar nosso ensino 

do que melhorar e ampliar o acesso 

à educação. E os estudantes são os 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/mateus-prado/escolas-que-nao-existem-representam-80-dos-primeiros-lugares-no-enem/
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que mais sofrem com isso pois 

exatamente no momento de 

formação pessoal são 

bombardeados não por 

conhecimento e informação, mas 

por mensagens que pregam luta de 

classes, segregação social e 

nenhum incentivo ao 

empreendedorismo que acaba 

sendo percebido como "coisa da 

burguesia". Melhor exemplo que o 

cartaz do Pedro II, impossível. 

Então sobram os empresários do 

ensino, responsáveis por quase 

20% dos 48 milhões de estudantes 

matriculados até o nível médio em 

todo o Brasil. Serão eles capazes de 

reverter essa situação, propor e 

executar novos modelos 

acadêmicos e educacionais que 

levem a uma melhor formação dos 

nossos jovens - e 

consequentemente melhores 

resultados em testes aqui e lá fora -  

ou vão seguir o exemplo desses 

poucos colegas, enganar pais e 

alunos, mirar apenas os resultados 

do ENEM e fazer de tudo para 

crescer no mercado? Ou tudo isso é 

consequência da política 

educacional adotada pelo governo? 

As oportunidades de negócios na 

educação brasileira são enormes e 

exemplos como desses 

empresários, ainda que escassos, 

têm grande impacto e acabam 

manchando uma indústria baseada 

na confiança entre pais, 

professores e administradores. 

Aqui mesmo no Panora já 

divulgamos diversos exemplos de 

como empresários brasileiros estão 

mudando o ensino, melhorando a 

vida das pessoas, ampliando o 

acesso à educação com o uso da 

tecnologia e ganhando dinheiro 

sem a necessidade de agir 

dissimuladamente. Sindicalismo 

estudantil e ideologia política já 

atrapalham bastante. Não 

precisamos de mais ninguém 

nesses papeis. 

 

Energia solar em 
três inciativas pelo 
mundo, inclusive no 
Brasil 

Sustentabilidade 

Três notícias bacanas mostram que 

a energia solar veio para ficar e em 

breve vai fazer parte de verdade do 

nosso dia a dia. 

No Rio o campus da UFRJ no 

Fundão vai inaugurar na próxima 

terça-feira o maior estacionamento 

coberto por placas que geram 

energia do Brasil. Um investimento 

de R$ 1,6 milhão financiado com 

créditos de ICMS cobrado na atual 

conta de luz da universidade que 

vai gerar 992 kWp. 

Na Alemanha um vilarejo inteiro já 

produz quatro vezes mais energia 

do que consome graças a ter todos 

os tetos das casas cobertos de 

placas fotovoltaicas. São11.000 m2 

de placas que geram 420 mil kWh. 

O que não é usado é vendido à 

distribuidora e revertido aos 

moradores. 

Nos EUA o Google lançou uma 

ferramenta que ajuda proprietários 

e empresas a calcular o potencial 

de captação de energia solar dos 

seus telhados e decidir se a 

instalação de painéis fotovoltaicos 

vale ou não a pena.  
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O Google que investe forte em 

energias renováveis, 

especialmente a solar, acredita no 

efeito cascata entre vizinhos para 

ampliar a adoção de painéis solares 

como fonte de energia. 

Alguns fatos contribuem para essa 

acelerada na adoção da energia 

solar: 

- Preços de equipamento e 

instalação caíram cerca de 60% nos 

últimos dez anos; 

- Incentivos fiscais ajudaram nessa 

queda o que viabilizou o 

surgimento de diversas grandes 

iniciativas; 

- A possibilidade de vender a 

energia excedente produzida para 

a companhia elétrica ajuda a 

acelerar o payback da instalação. 

- O custo da energia distribuída 

aumentou muito, principalmente 

no Brasil, o que torna a energia 

solar mais atraente para 

investidores e consumidores. 

Bacana ver como uma tecnologia 

que era praticamente inacessível 

ao cidadão comum até pouco 

tempo atrás, hoje pode estar em 

praticamente qualquer residência e 

se tornou item obrigatório no 

planejamento energético de 

qualquer empreendimento maior.

Dr. Consulta chega 

onde nem o Estado 

nem os planos de 

saúde alcançam 

Impacto Social e Lucro 

O primeiro post  da série Quartas 

de Impacto, na qual iremos mostrar 

semanalmente cases de empresas 

e negócios que ganham dinheiro e 

têm alto impacto social, fala de 

saúde. 

A nova economia é implacável, 

você já sabe. Já sabe também que 

quando o Estado falha nas suas 

obrigações sempre vai surgir 

alguém que vai cobrir esse buraco, 

fazer o papel do estado e ganhar 

um dinheiro com isso. 

Na área da saúde a Dr. Consulta 

quer ocupar o limbo entre os 

planos de saúde e o SUS. Ela é uma 

clínica médica popular de baixo 

custo, agilidade e qualidade com 
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foco em pacientes sem plano de 

saúde, que optam por não recorrer 

ao SUS (Sistema Único de Saúde) e 

que não têm condições de pagar 

clínicas particulares tradicionais. 

 

Não há nada de errado em ganhar 

dinheiro e causar impacto social, 

muito pelo contrário. Tem muita 

gente boa fazendo isso pelo 

mundo. Assista o vídeo acima e 

conheça um pouco mais dessa 

iniciativa. 

Monopólios arcaicos 

se unem contra a 

Nova Economia e 

contra o consumidor 

Novos Negócios 

Duas notícias mostram como a 

nova economia está deixando os 

velhos donos de monopólios, 

concessões e o governo cada vez 

mais desnorteados. 

Exatamente aqueles que por 

décadas tiveram todas as chances 

de inovar, criar novos serviços ou 

apenas prestar o mesmo serviço de 

sempre com mais qualidade, 

olhando para o consumidor e não 

para o próprio umbigo. 

Taxistas do Rio esperneando como 

sempre. Um serviço com um 

modelo arcaico, dominado por 

poucas empresas prestando um 

péssimo serviço.  

Já as operadoras buscam filigranas 

jurídicas para impedir o Whatsapp 

oferecer chamadas por voz.  

Ambas reclamações apoiadas pelos 

governos federal, estaduais e 

municipais. 

Será que se usuários de taxi e 

telefone fossem buscar na lei 

obrigações que ambos 

concessionários dos serviços 

devem cumprir será que não 

encontrariam alguma que talvez, 

quem sabe, não esteja sendo 

cumprida? Será que se eles 

estivessem cumprindo suas 

obrigações, apenas isso, esses 

novos concorrentes  teriam surgido 

assim com tanta força? 
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O século XX ainda 
não terminou para 
as operadoras de 
celular 

Novas Tecnologias 

Quem me conhece sabe que 

trabalho perto das operadoras de 

celular há algum tempo. Desde 

2001 para ser mais exato. Não 

tinha TIM Brasil, mal tinha Oi. Vivo 

e Claro não existiam. Eram dezenas 

de pequenas operadoras regionais. 

Entre 2001 e 2003 visitei 18 delas 

para apresentar minha agência de 

mobile marketing propondo um 

modelo de negócio de sucesso na 

Europa, EUA e até na Oceania. Dei 

com os burros n'água. Fui chamado 

de concorrente, operadora tentou 

tirar cliente meu, riram na minha 

cara. 

E olha que numa época quando o 

tráfego WAP era cobrado por 

minuto a R$ 0,31+impostos, o que 

eu pedia não era grande coisa. 

Minha demanda mais complexa era 

reverse billing para SMS. Mas 

questões técnicas insolúveis nas 

plataformas de tarifação muitas 

vezes inviabilizavam qualquer 

projeto mais inovador mesmo 

antes de entramos na discussão 

comercial. 

Se não fosse pela boa vontade, 

visão e principalmente compaixão 

de alguns profissionais que 

encontrei e pela criatividade e 

flexibilidade que a agência tinha, 

não teríamos conseguido realizar o 

pouco que fizemos. Até inscrição 

no vestibular por SMS a gente fez. 

Nesses anos todos trabalhando em 

três empresas de produtos e 

serviços mobile diretamente 

ligadas às operadoras, o famoso 

VAS, perdi a conta de quantas 

vezes produtos e ofertas 

inovadores foram sumariamente 

inviabilizados pelas operadoras por 

questões técnicas, de infra de rede, 

dados e tarifação, mas 

principalmente por questões 

comerciais e burocráticas. Perdi a 

conta de quantas vezes tentamos 

negociar shares para que um 

produto novo fosse 

comercialmente viável para todos 

os envolvidos. Perdi a conta de 

quantos produtos patrocinados, 

grátis para o consumidor, 

apresentei sem sucesso. "Aqui não 

é internet, onde tudo é grátis", 

"nosso cliente está acostumado a 

pagar", "quando é grátis o cliente 

perde a percepção de valor do 

nosso serviço" eram os principais 

argumentos que eu ouvia. Conto 

nos dedos de uma mão os projetos 

patrocinados que implementei em 

parceria com operadoras. 

O que lá fora era padrão de 

mercado, aqui era comercial, 

técnica e regulatoriamente quase 

impossível. Claro que o problema 

não eram só as operadoras. O 

governo com sua mão grande e 

vista curta não ajudava nada. Mas 

as operadoras tampouco se 

mexiam muito para viabilizar uma 

indústria que bombava no resto do 

mundo. Mas aqui é Brasil e era 

tudo do jeito delas. 

Claro que algumas barreiras foram 

rompidas, muito projetos bacanas 

foram implementados, ganhou-se 

algum dinheiro, criaram-se alguns 

problemas. Mas tudo com extrema 

dificuldade, pouca boa vontade e 
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alguma sensação de que o que a 

operadora fazia no VAS era quase 

um favor. Algumas vezes nem 

acesso ao número do celular do 

cliente o parceiro tinha. Confiança 

entre parceiros não era o forte 

nessa época. 

Ao mesmo tempo que não 

interessava para a operadora 

investir para criar um "mercado 

concorrente" ao da voz, dividir 

receitas provenientes de um só 

bolso que poderiam ser 

inteiramente dela e inovar de 

verdade na oferta de produtos e 

serviços que retivessem o cliente, o 

discurso de "não somos nem nunca 

seremos pipe" era o que mais se 

ouvia nos encontros do mercado. 

Miopia e esquizofrenia ou apenas 

um discurso dos que já viam o que 

estava por acontecer mas 

entendiam que se negassem com 

força conseguiriam reverter a 

situação? 

Qual o resultado dessa estratégia? 

Até serviços como o de alerta de 

gol, tão antigo quanto o CDMA, 

hoje quem provê é uma terceira 

empresa, um canal de TV ou uma 

marca esportiva através de um 

aplicativo próprio. Grátis! Parceiro? 

Que nada. A operadora nem sabe 

que ele existe. O valor adicionado 

do antigo VAS fica todo com o 

provedor do serviço enquanto a 

operadora, como um bom pipe, 

fica com o pagamento pelo uso da 

rede feito pelo cliente. Cliente que 

amanhã poderá estar em outra 

operadora mas continuar usando o 

seu alerta de gol favorito. 

Garanto que tem diretor de 

operadora se lembrando de 

reuniões com uns malucos com 

propostas ridículas que hoje são 

grandes produtos e fazem muito 

dinheiro bem longe das 

operadoras. 

Aquela mão de ferro que tentava 

ditar o caminho do mercado 

exclusivamente de acordo com 

seus próprios interesses de curto 

prazo, hoje tenta impedir sua 

evolução junto a órgãos 

regulatórios que nem jurisdição 

sobre esse novo mercado têm. 

Aqui me refiro especificamente aos 

serviços de voz sobre dados do 

Whatsapp que está sendo 

contestado pelas operadoras que 

entendem o serviço como pirata. O 

governo não surpreende e segue o 

mesmo discurso. 

Operadoras continuam brigando 

por voz pois é a única fonte de 
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receitas que elas ainda dominam, 

exatamente como era no século 

XX. 

É fácil falar agora sobre o 

Whatsapp? É. Mas o ponto não é o 

aplicativo que provavelmente seria 

criado de qualquer maneira, o 

ponto é a mentalidade avessa à 

inovação em serviços de valor 

agregado que sempre dominou as 

operadoras de celular 

independente da tecnologia. Elas 

simplesmente preferiram continuar 

penduradas na voz e agora estão 

pagando o preço por isso. 

Quem sabe com as pancadas que 

estão levando dos OTTs, com a 

queda constante nas receitas de 

voz e com o cliente mais fiel ao app 

do que à operadora, elas entendam 

que pipe elas já são, que 

cooperação e parcerias de verdade 

são a chave para um novo 

momento. Que ganhariam mais 

investindo tempo e dinheiro não 

em advogados mas sim em 

inovação e que velocidade é 

importante para não perder as 

oportunidades que restam. Ainda 

dá tempo. 

 

Tecnologia criou 
mais empregos do 
que destruiu em 140 
anos 

Novo Trabalho 

Um artigo do The Guardian resume 

um estudo feito pela Deloitte sobre 

a relação entre tecnologia e 

emprego com dados dos últimos 

140 anos na Inglaterra e no País de 

Gales. 

 

Ao contrário do que muita gente 

imagina, a tecnologia nesses 

últimos anos foi uma "maquina de 

gerar empregos". O estudo mostra 

que ela foi responsável pelo 

aumento da renda e 

consequentemente das despesas, 

criando assim novas demandas e 

novos empregos. Muitos mais do 

que destruiu. 

 

Enquanto atividades perigosas, 

repetitivas e sem necessidade de 

especialização declinaram, 

substituídas por máquinas como na 

agricultura por exemplo, outras 

áreas mais criativas, de negócios, 

cuidados pessoais e tecnologia 

cresceram muito a demanda por 

mão de obra. Mão de obra que não 

pode, ainda, ser substituída por 

robôs. 

Outras áreas menos óbvias 

também aumentaram muito a 

quantidade de trabalhadores. 

Barmen e Cabeleireiros foram duas 

que cresceram junto com o 

aumento de renda dos 

trabalhadores no período. 

 

Leia o artigo completo no The 
Guardian, em inglês, AQUI.

http://www.theguardian.com/business/2015/aug/17/technology-created-more-jobs-than-destroyed-140-years-data-census
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Itaú vai fechar 50% 
das agências para 
crescer e atender 
melhor pelo digital 

Novas velhas empresas 

Os bancos nunca mais serão como 

nós os conhecemos hoje. Com a 

ampliação e fragmentação de 

meios de pagamento digitais - 

PayPal, Google Wallet, Apple Pay, 

Square, etc. - e a imparável 

desintermediação financeira 

viabilizada por plataformas de 

crowdfunding e empréstimos P2P, 

a concorrência, mesmo para os 

gigantes bancários, não pode ser 

desprezada.  

E o Itaú está de olho nela e se 

preparando para um futuro 

próximo no qual pretende em dez 

anos ter metade das agências que 

tem hoje, ampliando os canais 

digitais que vão gerar mais 

receitas, atender melhor o cliente e 

serem mais eficientes do que as 

atuais agências físicas. E os 

números comprovam isso. 

No primeiro semestre de 2015, 36% 

do resultado da área de varejo do 

Itaú veio das plataformas mobile e 

internet, um crescimento de mais 

de 400% em apenas três anos. No 

mesmo período os gerentes do 

banco geraram quase 50% menos 

receita. Esses são apenas alguns 

dados que suportam a estratégia 

do banco em trocar a presença 

física pela digital nos próximos 

anos. 

Esse planejamento começou 

quinze anos atrás quando o banco 

incorporou de vez a internet na sua 

comunicação. Para o Itaú, as suas 

agência digitais são mais do que 

apenas internet banking, nelas o 

cliente pode falar com um gerente 

por diversos canais sem ter que se 

deslocar. Além disso o gerente terá 

acesso a uma quantidade enorme 

de ferramentas e informações que 

o banco passou a estruturar para 

apoiar integralmente essa 

iniciativa. Segundo o banco, a 

rentabilidade da agência digital é 

10 vezes superior ao da agência 

física. 

Outros dados da digitalização do 

cliente Itaú: 

- Em 2008, 74% das transações no 

banco eram feitas por canais 

tradicionais, hoje apenas 36%. 

- A quantidade de transações mais 

do que dobrou nesse período. 

- O caixa eletrônico, que recebia 

43% das transações, hoje é 

responsável por apenas 21% delas. 

A estratégia do Itaú não é uma 

aposta, está baseada em profundos 

estudos e análises do 

comportamento do cliente e 
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apoiada em um grande e constante 

investimento em tecnologia.  

Quem sabe não estamos vendo o 

embrião do primeiro grande banco 

100% digital? 

 

Mais barato e mais 
rápido, 
empréstimos P2P 
ajudam a economia 
longe de bancos e 
governo 

Nova Economia 

Todo mundo sabe que uma das 

maneiras nas quais bancos ganham 

dinheiro é com o spread, a 

diferença entre o que eles nos 

pagam nos nossos investimentos e 

quanto cobram por emprestar a 

terceiros o dinheiro que deixamos 

lá. Esse spread em geral é 

gigantesco e entre outras coisas é 

calculado sobre o risco que o banco 

assume emprestando para pessoas 

e empresas investirem em 

negócios, comprarem bens ou 

reformarem a casa, por exemplo. É 

o negócio deles. Um bom negócio. 

E como todo bom negócio tem 

sempre alguém de olho e querendo 

participar. Mas na Nova Economia 

"participar" em geral quer dizer 

fazer tudo diferente, melhor, mais 

barato e mais acessível. 

A Zopa é uma financeira inglesa 

que conecta quem tem dinheiro 

para emprestar com quem precisa 

de dinheiro emprestado. Sua 

plataforma permite que uma 

pessoa empreste dinheiro a outra 

diretamente, sem um 

intermediário, cobrando juros 

muito menores do que os bancos 

cobram e pagando mais do que os 

bancos pagam. Ganham os dois 

lados. Para emprestadores o risco é 

diluído entre vários tomadores que 

pagam pelo empréstimo 

mensalmente. Mas claro que há um 

risco que é coberto por um fundo 

de emergência criado pela Zopa 

para pagar os créditos não 

honrados. O exemplo abaixo 

mostra a diferença entre pagar 

uma dívida com o cartão usando 

um empréstimo da Zopa ou 

pagando os juros da operadora. 

Em dez anos de funcionamento a 

Zopa já emprestou US$ 1.5Bi para 

110.000 pessoas no Reino Unido e 

pagou US$ 90 milhões em juros. 

Nunca precisou usar o fundo de 

emergência pois criou um sistema 

de avaliação dos tomadores que 

garante uma das menores taxas de 

default no Reino Unido. 

Transparência também é um ponto 

forte na empresa. Ela cobra uma 

taxa fixa e única pelo empréstimo 

que é claramente discriminada 

quando o tomador faz uma 

cotação. Para o público em geral 

ela disponibiliza seus livros 

contábeis para consulta on-line. 

Outra empresa, essa focada em 

emprestar apenas para pequenas e 

médias empresas, está fazendo 

algo parecido no Reino Unido e nos 

EUA. A Funding Circle criou um 
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marketplace para tomar e 

emprestar dinheiro, exatamente 

como um marketplace de produtos 

tão comum na internet. Na 

plataforma da Funding Circle  a 

pequena ou média empresa 

apresenta seu plano de 

investimento e quanto dinheiro 

precisa emprestado. Em dois dias a 

proposta é analisada pela Funding 

Circle e em até sete dias ela estará 

disponível no marketplace para os 

investidores interessados. Do outro 

lado, quem tem dinheiro para 

emprestar escolhe as empresas de 

acordo com as condições 

oferecidas e deixa o resto por conta 

da plataforma que cobra 0,25% 

mais 1% ao ano de taxas. A 

empresa já emprestou US$ 1.25Bi 

de 42.000 pessoas para 10.000 

pequenos e médios negócios nos 

EUA e UK e recebeu investimentos 

de grandes fundos e do próprio 

órgão inglês de incentivo às 

pequenas e médias empresas. 

Ambas empresas minimizam o 

risco dos empréstimos espalhando 

o dinheiro de cada investidor por 

diversas empresas e nunca 

investindo mais do que 2% do 

capital em uma única delas. A 

Funding Circle tem até uma 

ferramenta chamada Autobid que 

escolhe em quais empresas o 

investidor deve investir para ter um 

melhor retorno com menor risco. 

Funding Circle e Zopa têm em 

comum a missão de virar ao avesso 

o sistema arcaico de empréstimos 

bancários atualmente vigente 

tornando mais acessível, fácil, 

rápido e barato o crédito pessoal e 

empresarial enquanto ao mesmo 

tempo oferecem melhores taxas de 

retorno, mais transparência aos 

investidores e ganham um bom 

dinheiro com isso. 

Negócio bom é assim, onde todos 

ganham. Essa tem sido a tônica dos 

novos negócios na Nova Economia.
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Alta do sálário gera 

desemprego  

Novo Trabalho 

Os recentes aumentos reais no 

salário mínimo em alguns estados 

americanos está acelerando a 

adoção se sistemas automatizados 

e robóticos em atividades nas quais 

esse podem ser mais eficientes, 

baratos e rentáveis. 

Os primeiros a serem substituídos 

serão aqueles que trabalham em 

funções repetitivas e sem 

necessidade de especialização e 

nas cozinhas de fast-foods como o 

McDonald's onde a mão de obra 

corresponde a 30% dos custos 

operacionais dos restaurantes. 
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Na verdade esse movimento já 

acontece há algum tempo, só 

tende a ser mais acelerado agora.  

Nos anos 60-70, uma loja do 

McDonald's tinha entre 70 e 80 

funcionários contra os 30 ou 40 de 

hoje pois ao invés de serem 

preparados na loja, ingredientes e 

molhos já chegam prontos para 

uso.  

Os próximos a serem substituídos 

por máquinas serão os chapeiros, 

aqueles que preparam os 

hambúrgueres. A produtividade 

dessa atividade subiu apenas 0.3% 

ao ano, muito baixo se comparada 

a outras indústrias. Quem ainda vai 

ficar serão os atendentes, a frente 

da loja que lida diretamente com 

os clientes. O contato humano 

ainda não pode ser substituído por 

robôs. Pelo menos não nos EUA. 

No Brasil, onde os salário mínimo 

ainda é baixo mas a eficiência da 

indústria é ainda menor, esse 

movimento vai ser inevitável e 

acelerado pela baixa qualificação 

da mão de obra existente e pela 

queda nos custos da automação de 

atividades mais simples.
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